REGULAMIN KONKURSU „Selfie ze Stefanem”
§ 1. Organizatorzy
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Selfie ze Stefanem” jest Centrum Wsparcia Rzemiosła
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie zorganizowany podczas trwania „Targów Edukacyjnych- Kreatywność”
w Poznaniu w dniach 6-7 marca 2020 roku, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
za pośrednictwem Funpage Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.com.
3. Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki
Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

§ 2. Zasady Konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat i posiada swój profil
osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage – Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.
2. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu powinien:
a) sfotografować się z maskotką Stefana Zawodowca podczas trwania Targów Edukacyjnych
w dniach 6-7 marca,
b) wykonane zdjęcie wstawić w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora
tj. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, który
zostanie opublikowany w dniu konkursu,
c) zgłosić się do Organizatora w ciągu 30 minut od momentu opublikowania zdjęcia (patrz punkt
2 § 2).
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem
(„Regulamin”) i jego akceptacją.
4. Konkurs rozpoczyna się 6 marca 2020 roku o godz. 10.00, a kończy w dniu 7 marca 2020 roku
o godz. 16.00- rozstrzygnięcie oraz rozdanie nagród odbędzie się każdego dnia o wyznaczonych
godzinach (patrz § 2 przebieg konkursu)
5. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
6. Każdy Uczestnik może publikować dowolną liczbę zdjęć w trakcie trwania Konkursu, przy czym
Uczestnik może zdobyć w Konkursie maksymalnie 1 nagrodę w jednym dniu.
7. Zamieszczenie przez Uczestnika zdjęcia wraz z opisem nie może zawierać treści obraźliwych,
naruszać jakichkolwiek przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw autorskich, prawa do
wizerunku oraz dóbr osobistych, co Uczestnik gwarantuje w zakresie materiału, który zamieszcza
w ramach niniejszego Konkursu.
8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika
z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy
Uczestnik nie spełnił wszystkich niezbędnych warunków udziału w Konkursie lub nie wywiązał się
z określonych terminów, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji
o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami.

§ 3 Przebieg Konkursu
1. W celu sprawnego przeprowadzenia Konkursu do Organizatora należy:
a) zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
b) wyłonienie Zwycięzców w Konkursie,
c) wydanie nagród.
2. Spośród zdjęć opublikowanych w ramach Konkursu Organizator wybierze 3 pierwsze zdjęcia,
które zostaną opublikowane pod postem konkursowym na naszym Facebooku (decyduje
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kolejność publikacji), po następujących godzinach: 12.00, 14.00, 16.00, przy czym należy pamiętać,
że trzeba spełnić wszystkie niezbędne warunki udziału w Konkursie (patrz punkt 1 i 2 § 2)
Zwycięzcy zobowiązani są do podejścia do stanowiska Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Koninie (Pawilon 7A) w ciągu maksymalnie 30 minut od publikacji
zdjęcia na naszym Facebooku.
Niezachowanie w punkcie 3 powyżej terminu zgłoszenia się po nagrodę skutkuje utratą prawa do
nagrody, która pozostaje do wyłącznej dyspozycji organizatora.
Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe.
Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na
osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę
rekompensaty
Rozstrzygnięcie Konkursu należy do Komisji Konkursowej, do której należy ostateczna decyzja.

§ 4 Prawa autorskie
1. Uczestnik przystępując do Konkursu, publikując zdjęcie konkursowe oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem zdjęcia konkursowego;
b) wyraża zgodę na rozpowszechnianie zdjęcia konkursowego przez Organizatora Konkursu;
c) zdjęcie konkursowe nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób
trzecich;
d) zdjęcie konkursowe nie było nigdy wcześniej publikowane, udostępniane na łamach stron
internetowych oraz zgłaszana do udziału w innych konkursach;
e) wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku przez Organizatora w szczególności na jego
profilu w mediach społecznościowych oraz w formach promocji działań Organizatora.
2. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez Uczestnika.
3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby
użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują
mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii i że ponosi on
wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

Postanowienia końcowe:
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora:
www.cwrkdiz-konin.pl
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,
głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

